
सम्राट आणि पतंग 
लेणिका: जेन योलेन; चित्र:े एड यंग 

मराठी अनुवाद: सशुील मेन्सन 



राजकुमारी ज्यो स्यो, म्हिजे बुटकी, ही सम्राटािी सवाात धाकटी मुलगी 
होती. इतर भावंडाचं्या तुलनेत ततच्याकड ेकुटंुबीय फारसे लक्ष देत नसत. 
त्यामुळे ती ततिा बरािसा वेळ पतंगाशी िेळण्यात घालवत असे. हा पतंग 
कागद आणि काडयानंी बनलेला होता.  

एकदा बंडिोरानंी सम्राटाला अटक करून एका उंि मनोऱ्यात बंददस्त करून 
ठेवले. तेव्हा बुटकीने मोठ्या संयमाने आणि हुशारीने आपल्या केसापंासून एक 
मजबूत लाबं दोर बनवला. पतंगाच्या मदतीने ततने हा दोर आपल्या 
वडडलापंयतं पोहोिवला आणि आपल्या वडडलांना कैदेतून मुक्त केले.  

एड यंग यांिी रंगीत चित्र ेकथेला समपाक आहेत. ही चित्र ेपरंपरागत 
पेपरकट तंत्र वापरून बनवलेली आहेत. प्रससद्ध लेणिका जेन योलेन यानंी 
अततशय ओघवत्या शैलीत ही कथा सलदहली आहे. प्रािीन िीनमधील चित्र 
काढण्याच्या एका अनोख्या तंत्रािी झलक या कथेत बघायला समळते. तनष्ठा 
आणि पे्रम ही मूल्ये या कथेिा गाभा आहे.  





प्रािीन िीनमध्ये एक राजकुमारी राहात होती. ती तेथील 
सम्राटािी िौथी मुलगी होती. ती िपू छोटीशी होती, त्यामुळे ततिे 
नाव ज्यो स्यो, म्हिजे बुटकी असे पडले. बुटकी असल्यामुळे ना 
कुिी ततच्याकड ेफारसे लक्ष देत, ना कुिी ततिा वविार करत. 



ततिे सवा भाऊ ततच्यापेक्षा वयाने मोठे होते आणि अगंावपडंाने 
बळकट होते. ते सवा फक्त स्वत:पुरताि वविार करत. सम्राटाच्या 
दृविने हे भाऊ म्हिजे उगवते सूयाि होते. ते राज्य करण्यामध्ये 
सम्राटाला मदत करत तसेि लोकांना शांततेिे धड ेदेत.   







बुटकीच्या तीन बदहिीदेिील ततच्यापेक्षा वयाने मोठ्या आणि सुदृढ 
होत्या. सम्राटाच्या दृविने त्या ततघी मध्यरात्रीच्या िंद्रासारख्या होत्या. त्या 
तीन बदहिी वडडलांच्या भोजनािी व्यवस्था पाहात असत.  

 बुटकी मात्र सम्राटाच्या दृविने केवळ छोटीशी िांदिी होती. ती 
सम्राटाच्या भोजनासाठी तांदळािा एक किही आि ूशकत नसे. त्यामुळे 
कुिी ततच्याकड ेलक्ष देत नसत. सम्राट तर हे ववसरूनि गेले होते की 
आपल्याला िौथी मुलगीसुद्धा आहे.  

त्यामुळे बुटकी एकटीि भोजन करत असे. ती स्वत:शीि गप्पा मारत 
असे.  



ती एकटी स्वत:सोबति िेळत असे. कुठल्याही लहान मुलासाठी 
असे एकटेपि द:ुिदि असते. 

ततला ततिी पतंग िपू आवडत असे. ही पतंग कागद आणि 
बांबूच्या काडयांनी बनलेली होती.  

दररोज सकाळी सूयोदय होताि, पवेूकडून वारा वाहू लागे, तेव्हा 
बुटकी आपला पतंग उडवत असे. तसेि दररोज संध्याकाळी सूयाास्त 
होताि, वारा पश्चिमेकड ेवाहात असे, तेव्हाही बुटकी आपला पतंग 
उडवत असे. ततिी पतंग आकाशातले जिू एक फूल होते. हे फूल 
वाऱ्यावर झुलायिे, तेव्हा प्राथाना म्हित असल्यागत वाटायिे.  



एक संन्यासी दररोज महालासमोरून जात असे. त्याने बुटकीच्या 
पतंगावर एक कववता केली.  

माझी पतगं उडते वर 

आभाळािी घेते िबर 

माझा जीव झुले वाऱ्यावर.  

एका संन्याशाच्या मनात अशी कवीकल्पना येिे स्वाभाववक होते. 
राजकुमारी बुटकी कववतेसाठी त्यािे आभार मानत असे. मग ती 
पुन्हा पतगं उडवण्यात गुगं होत असे.  



एकदा सम्राटािी िारही मलेु राज्यातील दरूवरील भागािंी  

व्यवस्था रािण्यासाठी गेले होते. सम्राटाच्या थोरल्या तीन  
मलुी बागेत फेरफटका मारत होत्या. त्यािवेळी बंडिोरानंी सम्राटावर 

हल्ला केला. राजकुमारी बुटकीने ही सपंूिा घटना प्रत्यक्ष डोळयानंी 
बतघतली. िपू छोटी असल्यामळेु कोपऱ्यात बसलेली बुटकी बडंिोरानंा ददस ू
शकली नाही. 
बंडिोर लोक सम्राटाला एका मदैानाच्या मधोमध उभ्या असलेल्या उंि 

मनोऱ्यात घेऊन गेले. त्या मनोऱ्याला फक्त एकि णिडकी होती. णिडकी 
मधोमध एकि लोिंडी गज होता. सम्राटाला कैद करून ठेवल्यावर 
बंडिोरानंी मनोऱ्यािे दरवाजे वीट आणि िनुा लावून पक्के सीलबंद केले.  

मग बंडिोर घोडयावंर स्वार होऊन महालात परतले आणि त्यानंी 
सम्राटािा मतृ्यू झाल्यािी घोषिा केली.  

पि सम्राटाच्या राज्यात सारे काही 
आलबेल नव्हते. वारा कधी कायम 
शातं असतो का! वेगवान वारा 
तलावातील शातं पाण्यात तरंग 
तनमााि करतो. तसेि काही दिु लोक 
सम्राटाववरुद्ध बंड करायिे ठरवू 
लागले.  



सम्राटाच्या मुला-मुलींनी ही बातमी ऐकली. भयभीत 
होऊन सुरक्षक्षततेसाठी त्यांनी शजेारच्या राज्यात आश्रय 
घेतला. झालेल्या घटनेमुळे ते असहायपिे रडूभेकू लागले, 
उसासे टाकू लागले. यासशवाय अचधक काही करिे त्यांना 
शक्य झाले नाही.  

फक्त राजकुमारी बुटकी सोडून! ती इतकी छोटी होती 
की बंडिोरांनी ततला पादहलेि नाही. ती सावकाशपिे 
मैदानातील मनोऱ्यानश्चजक गेली. ततथे ततने आपल्यासाठी 
फांद्या आणि पालापािोळयापासून एक झोपडी बांधली.  



दररोज पहाटे आणि रात्री बुटकी मनोऱ्याजवळ जात 
असे. ततथे ती आपला पतंग उडवत असे. पतंगाच्या 
दोरीला ती िाद्यपदाथांिी वपशवी अडकवत असे. त्यात 
भात, िसिसिे केक, सशगंाड ेआणि ग्रीन टी असे. पतंग 
वपशवीला हवेत उंि उंि नेत असे, अगदी मनोऱ्याच्या 
णिडकीत! अशा प्रकारे ततने आपल्या वडडलांना, सम्राटाला 
अन्न पोहोिवून त्यांिा जीव वािवला.   



असे बरेि ददवस गेले. सम्राट मनोऱ्यात 
कैदेत होते आणि बुटकी राजकुमारी 
आपल्या छोट्याशा झोपडीत. दिु बंडिोरांनी 
राज्यािा कारभार अततशय कू्ररपिे 
िालवला. त्यामुळे राज्यातील लोक िपू 
द:ुिी झाले.  



एकदा बुटकी आपल्या वडडलासंाठी िाद्यपदाथांिी वपशवी भरत होती. 
त्यािवेळी वदृ्ध संन्यासी ततच्या झोपडीजवळून गेला. त्याच्याकड ेपाहून 
बुटकीने श्चस्मत केले. त्याने बुटकीकड ेपादहलेसुद्धा नाही. पि 
िालतािालता तो मोठ्या आवाजात एक कववता म्हिू लागला, 
पुन्हापनु्हा: 



माझी पतगं उडते वर 
आभाळािी घेते िबर 

माझा राजा झुले वाऱ्यावर.  
 

बुटकी राजकुमारीने संन्याशािे आभार मानले. पि अिानक ततला काही 
जािवले. या कववतते काहीतरी वेगळे होते, मूळ कववतेपेक्षा! त्यातील एक 
शब्द वेगळा होता. ततने संन्याशाला हाक मारली, “थांबा!” पि तोवर 
संन्यासी दरू तनघून गेला होता. शवेटी तो ठरला एक संन्यासी आणि 
जगरहाटीशी त्याला काही देिेघेिे नव्हते. 

पि बुटकी राजकुमारीला उमगले. संन्यासी ततला कववतेतून काहीतरी 
सुिवत होता. ततला त्यािा अथा समजला.  



या घटनेनंतर, बुटकी वडडलांना िाद्यपदाथा पोहोिवण्यासोबति 
आििी एक काम करू लागली. आपल्या लहान लहान हातांनी ती 
िारा, वेली आणि आपले केस यांच्यापासून एक दोर बनवू लागली.  



जेव्हा दोर ततच्या कंबरेएवढा जाड आणि मनोऱ्याएवढा उंि झाला तेव्हा ततिे 
काम पूिा झाले. मग हा दोर पतंगाला बाधूंन ती मनोऱ्याजवळ गेली. ततथे 
पोहोिल्यावर ततने वडडलांना हाक ददली. पि ततिा आवाज िूप कमी होता. 
वेगवान वाऱ्यामध्ये ततिे शब्द हरवून जात होते.   





काही वेळाने सम्राट णिडकीबाहेर डोकावला. त्यािी धाकटी मलुगी पतंग उडवत होती. 
रोजच्यासारिेि ती अन्नािी वपशवी णिडकीत सोडले, असे सम्राटाला वाटले. पि वपशवीऐवजी 
िारा, वेली आणि काळया केसानंी बनलेला एक जाडजडू दोर णिडकीत आलेला त्यानंा ददसला. 
बाहेर जोरािे वारे सटुले होते. या वाऱ्याने पतंगािा भार साभंाळला होता.   

िाली जसमनीवर बुटकी राजकुमारी उभी होती. ततने दोरािे दसुरे टोक पकडले होते.  

सम्राटाने आपल्या धाकट्या मलुीिी ककंमत याआधी कधीि ओळिली नव्हती, पि आज 
त्याला ती कळली. त्याने ठरवले की राजकुमारीिी योजना यशस्वी झाली तर आपि ततिी 
प्रत्येक इच्छा पूिा करायिी आणि ततच्यावर िूप माया करायिी. मग सम्राट मनोऱ्याच्या 
णिडकीतून बाहेर झकुला आणि त्याने दोर िेिनू मनोऱ्यात आिला. त्याने पतंग दोरापासनू 
अलग करून वाऱ्यावर सोडून ददला आणि म्हिाला, “जा महान पतंगा, जा आभाळात, तुझ्या 
घरी.” पतंग आभाळात उडून गेला.  



मग सम्राटाने दोर णिडकीच्या मजबूत गजाला बाधंला. दोरािे दसुरे 
टोक बुटकी राजकुमारीने आपल्या हातात धरले होते.  

सम्राट णिडकीच्या िौकटीवर िढला आणि गजाच्या िालून बाहेर 
पडला. त्याने देवािे आभार मानले आणि दोर घट्ट पकडून तो िाली 
उतरू लागला. त्यािा झगा वाऱ्याने फुगला आणि िमिमत्या 
पतंगासारिा फडफडू लागला.   





पाय जसमनीवर टेकताि सम्राट आपल्या धाकट्या मुलीसमोर गडुघे 
टेकवून बसला. त्याने ओठांनी जसमनीिे िंुबन घेतले. मग उठून त्याने 
आपल्या मुलीला कवेत घेतले. बुटकी राजकुमारी आपल्या वडडलांच्या कुशीत 
हरवली.  







आपल्या मुलीच्या डोक्यावर हात ठेवून सम्राट म्हिाला, 
“िल आपल्या घरी, माझ्या तनष्ठावंत मुली.” छोट्याशा 
राजकुमारीला आपल्या िांद्यावर बसवून सम्राट महालात 
परतला.  





महालात लोकांनी सम्राटािे भव्य स्वागत केले. राज्यातील लोक दिु 
बंडिोरांच्या जलुमांना कंटाळले होत.े पि बंडिोरांववरुद्ध काही करायला ते 
किरत होत.े आता प्रत्यक्ष सम्राट त्यांना मागादशान करण्यासाठी हजर होता. 
त्याच्या आदेशावरून लोकांनी कारस्थानी बंडिोरानंा तुरंुगात टाकले.  



सम्राटाच्या इतर मुला-मुलींना सम्राट परतल्यािी िबर समळाली. आपली 
रडगािी बदं करून ते वडडलांच्या स्वागतासाठी त्वरीत राज्यात परतले. 
पि परतल्यावर सम्राटाच्या शजेारी छोट्याशा ससहंासनावर बुटकी 
राजकुमारी बसली असल्यािे त्यांना ददसले.  



आपल्या मतृ्यूपयतं सम्राटाने बटुकी राजकुमारीला सोबत बसवून 
राज्य केले. ततला फक्त वडडलांच्या पे्रमािा ओलावा हवा होता, 
आििी काही नको होते. त्यानतंर सम्राट प्रत्येक मनुष्यािा आदर 
करू लागला –  मग तो मोठा असो की लहान. असे म्हितात की 
सम्राटाच्या मतृ्यूनंतर बुटकी राजकुमारीने अततशय पारदशीपिे 
आणि मोठ्या तनषे्ठने राज्यकारभार सांभाळला.  




